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১। ক. চিচিত সেবার নাম: (এখানন আইচিয়াটির চিনরানাম হনব না। অচিনের সে সেবা বা সেবােমূহনক সকন্দ্র কনর আইচিয়াটি 

সনয়া হনয়নে, তার নাম হনব) 

জাতীয় খাদ্য নীচত,২০০৬ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নকনে সেনির হতেচরদ্র মানুনের খাদ্য চনরাপত্তা চনচিতকরণ এবং Sustainable 

Development Goals (এেচিচজ) এর টানগ েট-১ ‘সনা সপাভারটি’ ও টানগ েট-২ ‘চজনরা হাঙ্গার’ অজেননর উনেনে 

সেনেম্বর/২০১৬ োল হনত খাদ্য অচিেপ্তর কর্তেক সেনির ৫০ লাখ হতেচরদ্র পচরবারনক শুনভচ্ছা মূনে (প্রচত সকচজ ১০/-) বেনরর 

কম োভাবকালীন ০৫ মাে (মাি ে-এচপ্রল, সেনেম্বর-ননভম্বর) পচরবার প্রচত মানে ৩০ সকচজ কনর িাল েরবরাহ করা হয়, ো খাদ্যবান্ধব 

কম েসূচি নানম পচরচিত। এ কম েসূচি মাননীয় প্রিানমন্ত্রী সিখ হাচেনার একটি ব্র্যাচডং কম েসূচি। এ কম েসূচিনত েরকার প্রচত সকচজ 

িানল ৩৪.৭৭ টাকা ভর্তেচক প্রোন করনে। খাদ্যবান্ধব কম েসূচিনত ০১ বেনর েরকানরর প্রেত্ত ভর্তেচকর পচরমাণ ২৬০৭.৭৫ সকাটি টাকা। 

হতেচরদ্র উপকারনভাগী কর্তেক েঠিকভানব (েঠিক ওজন ও চনি োচরত মূনে) খাদ্যিস্য প্রাচপ্তর উপর েরকানরর এ মহতী উনদ্যানগর 

েিলতা চনভের কনর। এজন্য উপকারনভাগী পচরবানরর েঠিকভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্তর চবেয়টি েথােথভানব তোরচক করা অতীব 

গুরুত্বপূণ ে। 

১। খ. সেবা গ্রহণকারী কারা? 

সেনির েকল উপনজলায় খাদ্যবান্ধব কম েসূচির তাচলকাভুক্ত হতেচরদ্র পচরবার। 

২। ক. সেবাটি বতেমানন চকভানব সেয়া হয়? (চববরণ: বুনলট পনয়ন্ট আকানর সলখা সেনত পানর/ প্রনেে ম্যাপ আকানর সেয়া সেনত 

পানর) 

 খাদ্যবান্ধব কম েসূচির চিলারগণ বরােকৃত িাল স্থানীয় খাদ্য গুোম হনত উনত্তালন কনর তানের সোকানন েংরক্ষ্ণ কনরন। 

 চিলারগণ উপনজলা খাদ্যবান্ধব কচমটি কর্তেক চনি োচরত বানর (েপ্তানহ ০৩ চেন) েকাল ০৯ টা হনত চবকাল ০৫ টা পে েন্ত 

সভাক্তানের মানে িাল চবতরণ কনরন। 

 চিলারগণ প্রচত সকচজ িাল চবতরনণর জন্য ১.৫০-২.০০ টাকা কচমিন পান। 

 খাদ্যিস্য সুষ্ঠুভানব চবতরনণর চবেয়টি তোরচক করার জন্য খাদ্য চবভানগর একজন কম েকতো/কম েিারী গনে ০৫-০৬টি 

চবক্রয়নকনন্দ্র তোরচকর োচয়ত্ব পালন কনরন। 

 উপনজলা প্রিােন কর্তেক চনযুক্ত ০১ জন ট্যাগ অচিোনরর উপচস্থচতনত খাদ্যিস্য চবক্রনয়র চবিান রনয়নে। 

 উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক কর্তেক মানে কমপনক্ষ্ ১০টি সকন্দ্র এবং সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক কর্তেক মানে কমপনক্ষ্ ০২টি উপনজলার 

চবতরণ সকন্দ্র পচরেি েননর চননে েিনা রনয়নে। 

 খাদ্যবান্ধব কম েসূচি েংক্রান্ত অচভনোগ গ্রহনণর জন্য উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রনকর কাে োলয় ও সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রনকর কাে োলনয় 

অচভনোগ বাক্স স্থাপন করা আনে। 

২. খ. চিচিত সেবা প্রোন করা/ প্রাচপ্তর সক্ষ্নে চবদ্যমান েমস্যা ও েমস্যার মূল কারণ: 

চবদ্যমান েমস্যা  েমস্যার মূল কারণ েমস্যার কারনণ সেবা গ্রচহতানের 

সভাগাচন্ত/ েমস্যার কারনণ সৃষ্ট িলািল 

খাদ্যিস্য প্রাচপ্তর সক্ষ্নে উপকারনভাগী সকান 

অসুচবিার (েঠিক ওজন, চনি োচরত মূে, 

িানলর মান প্রভৃচত) েম্মুখীন হনল 

তাৎক্ষ্চণকভানব কর্তেপক্ষ্নক অবচহত করার 

সুনোগ পান না 

অচভনোগ োচখনলর জন্য কর্তেপনক্ষ্র 

সকান সিান/সমাবাইল নম্বর সভাক্তানের 

কানে না থাকা 

েঠিকভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্ত হনত বচিত 

হওয়ার চবেয়টি কর্তেপক্ষ্নক জানানত না 

পারা 

সেবা প্রাচপ্তর সক্ষ্নে অসুচবিার েম্মুখীন হনল 

কার চনকট প্রচতকার পাওয়া োনব বা 

অচভনোগ োচখল করা োনব এ েম্পনকে 

অচিকাংি উপকারনভাগীর সকান িারণা 

সনই। 

অচভনোগ োচখল েম্পচকেত সকান 

সনাটিি চিলানরর সোকাননর েম্মুনখ না 

থাকা 

েঠিকভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্ত েংক্রান্ত 

অচভনোগ োচখল করনত না পারা 

তোরচক কম েকতো/কম েিারী ও ট্যাগ 

অচিোনরর োব েক্ষ্চণক চিলানরর সোকানন 

উপচস্থত থাকনত না পারা  

কম েসূচি তোরচকর জন্য আলাো 

জনবল না থাকা এবং তোরচক 

কম েকতো/কম েিারী ও ট্যাগ অচিোনরর 

চনজস্ব োপ্তচরক ব্যস্ততা 

সভাক্তানের মানে খাদ্যিস্য চবতরণ 

কাে েক্রম েঠিকভানব মচনটচরং করা 

েম্ভব হয় না 
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স্থানীয় প্রভাবিালী ব্যচক্ত চিলার চহনেনব 

চননয়াচজত থাকা 

পচলচে জচনত  হয়রাচনর ভনয় চিলানরর েম্মুনখ 

তোরচক কম েকতো-কম েিারী/ট্যাগ 

অচিোনরর কানে সভাক্তা কর্তেক 

অচভনোগ োচখল না করা 

অচিে কনক্ষ্ বনে সভাক্তানের সুষ্ঠুভানব 

খাদ্যিস্য প্রাচপ্তর চবেয়টি মচনটচরং করার 

সুনোগ সনই 

িাটানবজ-এ েকল সভাক্তার সমাবাইল 

নম্বর না থাকা 

অচিনে কনক্ষ্ বনে খাদ্যিস্য চবতরণ 

কাে েক্রম মচনটচরং করা োয় না 

সেবা েংক্রান্ত অচভনোগ োচখনলর জন্য 

সভাক্তানক টাকা খরি কনর উপনজলা/সজলা 

খাদ্য অচিনে আেনত হয় 

অচভনোগ োচখনলর জন্য কর্তেপনক্ষ্র 

সকান সিান/সমাবাইল নম্বর সভাক্তার 

কানে না থাকা 

অচভনোগ োচখল/ েমস্যার েমািান  

প্রাচপ্তর সক্ষ্নে সভাক্তার মনে অনাগ্রহ 

কাজ করা 

েমস্যা ও তার কারণ েম্পনকে চববৃচত: (Where, who, how much, what and why?) 

ব্রাহ্মণবাচেয়া সজলার েরাইল উপনজলার আয়তন ২১৫ বগ ে চকনলাচমটার এবং ইউচনয়ননর েংখ্যা ০৯টি। এ উপনজলায় খাদ্যবান্ধব 

কম েসূচির উপকারনভাগী পচরবানরর েংখ্যা ৮৩২০ টি এবং খাদ্যিস্য চবতরনণর জন্য ১৮ জন সোকান চিলার আনে। কম েসূচি 

তোরচকর জন্য আলাো জনবল না থাকায় খাদ্য চবভানগর অচিচেয়াল স্টািরা তোরচকর এবং উপনজলার অন্য েরকাচর 

চবভানগর কম েকতো/কম েিারী ট্যাগ অচিোনরর োচয়ত্ব পালন কনরন। োপ্তচরক ব্যস্ততার কারনণ খাদ্য চবভানগর তোরচক 

কম েকতো/কম েিারী এবং উপনজলা প্রিােন কর্তেক চনযুক্ত ট্যাগ অচিোর োব েক্ষ্চণক চবক্রয়নকনন্দ্র উপচস্থত সথনক খাদ্যিস্য চবতরণ 

কাে েক্রম মচনটচরং করনত পানরন না।  

তোরচক কম েকতো/ট্যাগ অচিোনরর অনুপচস্থচতর েময় েচরদ্র উপকারনভাগী খাদ্যিস্য প্রাচপ্তর সক্ষ্নে সকান অসুচবিার (েঠিক 

ওজন, চনি োচরত মূে, িানলর মান প্রভৃচত) েম্মুখীন হনল তাৎক্ষ্চণকভানব কর্তেপক্ষ্নক অবচহত করার সুনোগ পান না। অচিকাংি 

সক্ষ্নে স্থানীয় প্রভাবিালী ব্যচক্ত চিলার চহনেনব চননয়াচজত থাকায় হয়রাচনর ভনয় েচরদ্র উপকারনভাগী চিলানরর োমনন তোরচক 

কম েকতো/ট্যাগ অচিোনরর চনকট অচভনোগ উত্থাপন কনরন না বা েিরীনর অচিনে এনে অচভনোগ োচখল করনত িান না। িনল 

উপকারনভাগী েমস্যার প্রচতকার প্রাচপ্ত হনত বচিত হন। এোো, উপনজলা সহি সকায়াট োর হনত অচিক দূনরর ইউচনয়ননর 

উপকারনভাগীগনণর মনে টাকা ও েময় ব্যয় কনর উপনজলা খাদ্য অচিনে এনে খাদ্যিস্য প্রাচপ্ত েংক্রান্ত অচভনোগ োচখল করার 

সক্ষ্নে অনাগ্রহ কাজ কনর।  
 

৩। েমস্যার ভুক্তনভাগী কারা? 

খাদ্যবান্ধব কম েসূচির তাচলকাভুক্ত হতেচরদ্র পচরবার। 

৪। েমস্যা েমািানন প্রেত্ত আইচিয়াটির চিনরানাম: 

খাদ্যবান্ধব কম েসূচির উপকারনভাগীনের েঠিকভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্ত তোরচককরণ। 

৫। েমািান প্রচক্রয়া 

ক. আইচিয়ার চববরণ (চবস্তাচরত চববরণ, আইচিয়া প্রণয়ন হনত সেবা সেয়ার পর পে েন্ত ো ো করা হনব) 

খাদ্যবান্ধব চিলানরর সোকাননর োমনন েংচিষ্ট উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক ও সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রনকর সমাবাইল নম্বর েম্বচলত সিস্টুন 

ঝুচলনয় রাখা এবং উপকারনভাগীনের সমাবাইল নম্বর েংগ্রহ কনর িাটানবজ প্রণয়নপূব েক দেবিয়ন চভচত্তনত ১-২% উপকারনভাগীর 

সমাবাইল নম্বনর সিান কনর েঠিকভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্তর চবেয়টি োিাই করা। 

েমািান প্রচক্রয়ার িাপেমূহ: 

১) প্রনতযক চিলানরর সোকাননর োমনন টাঙ্গাননা খাদ্যবান্ধব কম েসূচির োইননবাি ে/ব্যানানরর পানি আবচেকভানব েংচিষ্ট উপনজলা 

খাদ্য চনয়ন্ত্রক ও সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রনকর োপ্তচরক সমাবাইল নম্বর েম্বচলত সিস্টুন ঝুচলনয় রাখা।  

২) চিলানরর মােনম েংচিষ্ট ইউচনয়ননর েকল উপকারনভাগী/তার পচরবানরর েেনস্যর সমাবাইল নম্বর েংগ্রহ করা এবং অচিনে 

েংরচক্ষ্ত ইউচনয়ন চভচত্তক উপকারনভাগীর িাটানবজ-এ অন্তভু েক্ত করা। 

৩) ইউচনয়ন চভচত্তক উপকারনভাগীর িাটানবজ হনত দেবিয়নচভচত্তনত ১-২% উপকারনভাগী চনব োিন কনর উপনজলা খাদ্য 

চনয়ন্ত্রক/খাদ্য পচরেি েক তানের সমাবাইল নম্বনর সিান কনর খাদ্যিস্য েঠিকভানব প্রাপ্ত হনয়নেন চকনা এবং প্রাচপ্তর সক্ষ্নে সকান 

েমস্যা আনে চকনা জাননবন এবং তা সরচজস্টানর চলনখ রাখনবন।  

৪) উপকারনভাগী কর্তেক কর্তেপনক্ষ্র সমাবাইল সিানন োচখলকৃত অচভনোগ ও অচিে হনত উপকারনভাগীনক সিান কনর প্রাপ্ত 

অচভনোগেমূহ জরুরী চভচত্তনত উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক চননজ/প্রচতচনচির মােনম োিাই করনবন এবং ইচতবািকভানব 

(Corrective Actions) অচভনোনগর প্রচতকার করনবন। 
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৫) উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক চননজ অচভনোনগর প্রচতকার করনত না পারনল সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক/উপনজলা খাদ্যবান্ধব কচমটির োনথ 

আনলািনা কনর েমস্যার েমািান করনবন। 

৬) সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক/তার প্রচতচনচি সজলার সমাট উপকারনভাগীনের ০.৫-০১% উপকারনভাগীর সমাবাইল নম্বনর সিান কনর ৩ 

এবং ৪ অনুনচ্ছনের অনুরুপ কাে েক্রম েম্পােন করনবন। 

৭) মাে সিনে উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক উক্ত কাে েক্রম েংক্রান্ত একটি প্রচতনবেন সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রকনক এবং সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক 

ঊর্ধ্েতন কর্তেপনক্ষ্র চনকট সপ্ররণ করনবন। 

৫। খ. নর্তন প্রনেে ম্যাপ: (কাস্টমানরর চনকট একটি সেবা সেভানব সপ ৌঁনে সেয়া হনব, তা বুনলট আকানর িারাবাচহকভানব চলখনত 

হনব) 

 

  

 

       সিস্টুননর নমুনা 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

খাদ্যবান্ধব কম েসূচির িাল (১০ টাকা 

সকচজ) েঠিকভানব প্রাচপ্তর সক্ষ্নে 

সকান অসুচবিার েমু্মখীন হনল 

চনননাক্ত নম্বনর সোগানোগ করুন: 
 

উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক, েরাইল: 

০১৩১৬-৬৩৫৮২৮ 
 

উচিচখত কম েকতোর চনকট েমািান 

না পাওয়া সগনল উর্ধ্েতন কম েকতোর 

োনথ সোগানোনগর নম্বর: 
 

সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাচেয়া: 

০১৩১৬-৬৩৫৮২৫ 

     

                  িন্যবাোনন্ত 

  খাদ্য চবভাগ, ব্রাহ্মণবাচেয়া সজলা। 

 

(অচভনোগকারীর পচরিয় সগাপন 

রাখা হনব এবং ইচতবািকভানব 

েমস্যার েমািান করা হনব) 

শুরু 

উখাচন ও সজখাচন’র সটচলনিান নম্বর েম্বচলত সিস্টুন প্রস্তুতকরণ 

চিলানরর সোকাননর োমনন সিস্টুন ঝুলাননা 

 

চিলানরর মােনম উপকারনভাগী/পচরবানরর েেনস্যর সমাবাইল নম্বর েংগ্রহ 

করা ও িাটানবজ-এ অন্তেভুক্তকরণ 

উখাচন কর্তেক দেবিয়ন চভচত্তনত ০১-০২% উপকারনভাগীর সমাবাইল নম্বনর 

সিান কনর েঠিকভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্ত/েমস্যার চবেনয় জানা ও তা চলনখ রাখা 

োপ্তচরক সটচলনিানন গৃহীত ও উপকারনভাগীনক সিান কনর প্রাপ্ত অচভনোগ 

োিাই ও জরুরী চভচত্তনত ইচতবািকভানব েমস্যার েমািান 

উখাচন চননজ েমািান না করনত পারনল সজখাচন/উপনজলা খাদ্যবান্ধব কচমটির 

োনথ পরামি েক্রনম েমািান 

সজখাচন/ প্রচতচনচি কর্তেক দেবিয়ন চভচত্তনত সজলার সমাট উপকারনভাগীর 

০.৫-০১% উপকারনভাগীর সমাবাইনল সিান কনর খাদ্যিস্য প্রাচপ্ত োিাই ও 

েমস্যার েমািান 

প্রচত মানে উখাচন কর্তেক সজখাচননক ও সজখাচন কর্তেক আখাচনর চনকট 

প্রচতনবেন সপ্ররণ 

সিে 
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৫। গ. উনদ্যাগটির মনে নর্তনত্ব চক? (ো চবদ্যমান আইন/ োর্কেলার/ নীচতমালায় বলা হয়চন) 

১) উপকারনভাগী কর্তেক খাদ্যিস্য প্রাচপ্ত েংক্রান্ত অচভনোগ োচখনলর জন্য উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক ও সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রনকর সমাবাইল 

নম্বর চিলানরর সোকাননর েম্মুনখ প্রেচি েত হওয়া। 

২) উপকারনভাগীনের সমাবাইল নম্বর েম্বচলত িাটানবজ থাকা। 

৩) অচিে হনত উপকারনভাগীনের সিান কনর েঠিকভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্তর চবেয়টি োিাই করা। 

৪) অচিে কনক্ষ্ বনে খাদ্যিস্য চবচল-চবতরণ কাে েক্রম মচনটচরং করা। 

৫। ঘ. উনদ্যাগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নর্তন কী কী হাি েওয়যার/ েরঞ্জমাচে/ অবকাঠানমা লাগনব? 

১. সিস্টুন- ২৫টি ২. সমাবাইল সেট- ০২টি ৩. চেম- ০২টি 

৫। ঙ. উনদ্যাগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নর্তন কী কী ব্যাকগ্রাউড ওয়াকে করনত হনব? (েিটওয়যার দতচর, িাটানবজ দতচর, এেএমএে 

বাচডল ক্রয় ইতযাচে) 

১) উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক ও সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রনকর সমাবাইল নম্বর েম্বচলত সিস্টুন দতচর করা। 

২) চিলারনের মােনম উপকারনভাগীনের সমাবাইল নম্বর েংগ্রহ করা। 

৩) েংগৃহীত সমাবাইল নম্বর চবদ্যমান উপকারনভাগীর িাটানবজ-এ অন্তভু েক্ত করা। 

৬। প্রতযাচিত িলািল (TCV): 

 েময় খরি োতায়াত 

আইচিয়া বাস্তবায়ননর আনগ ২-৩ ঘন্টা 

(অচভনোগ োচখনলর জন্য উপকারনভাগীর 

উপনজলা/সজলা অচিনে গমন) 

১০০-১৫০ 

টাকা 

১-২ বার 

আইচিয়া বাস্তবায়ননর পনর ৩-৪ চমচনট 

(সমাবাইল সিানন কল কনর অচভনোগ 

োচখল করা) 

৫-৬ টাকা ০ 

আইচিয়া বাস্তবায়ননর িনল সেবা গ্রচহতার 

প্রতযাচিত সবচনচিট 

১১৭- ১৭৬ চমচনট ৯৫-১৪৪ টাকা ১-২ বার  

 

অন্যান্য সুচবিা: (অননক উনদ্যাগ এর সুিল টিচেচভ চেনয় বুোননা োনব না অথবা টিচেচভনত পচরবতেন োোও অন্যান্য দৃেমান 

সুচবিা থাকনত পানর, এেব চকছুর চববরণ চলখনত হনব) 

১) উপকারনভাগীগণ খুব েহনজ সেবা প্রাচপ্তর েমস্যা েথােথ কর্তেপক্ষ্নক অবচহত করনত পারনবন এবং প্রচতকার প্রাচপ্তর পথ সুগম 

হনব। 

২) চিলার কর্তেক উপকারনভাগীনের মানে খাদ্যিস্য চবতরণ কাে েক্রনম স্বচ্ছতা ও জবাবচেচহতা বৃচি পানব। 

৩) উপকারনভাগীনের সুষ্ঠুভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্তর িনল কম েসূচির উনেে েিল হনব। 

৭। উনদ্যাগটির বাস্তবায়নকারী টিম: (উনদ্যাগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচতটি অচিনে সে টিম গঠন করা প্রনয়াজন) 

টিম চলিার  েেস্য েেস্য  েেস্য 

সুবীর নাথ সি ধুরী 

সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক 

ব্রাহ্মণবাচেয়া 

সমাোঃ হারুন-অর-রচিে 

েহকারী খাদ্য চনয়ন্ত্রক 

ব্রাহ্মণবাচেয়া 

কাউোর েজীব 

উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক (অ:ো:) 

েরাইল, ব্রাহ্মণবাচেয়া 

সমাোোঃ হািো হাই 

ভারপ্রাপ্ত কম েকতো 

েরাইল এলএেচি, 

ব্রাহ্মণবাচেয়া 
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৮. আইচিয়া পাইলট করার জন্য প্রনয়াজনীয় কাে েক্রম 

মাইলনস্টান একটিচভটি সক করনব? Time 

অনটাবর/১৮ ননভম্বর/১৮ চিনেম্বর/১৮ 

অবচহতকরণ কর্তেপক্ষ্নক অবচহতকরণ ও অনুমচত গ্রহণ টিম চলিার    

গঠন প্রস্তাচবত পিচত বাস্তবায়নকারী েল গঠন 

ও পিচত পে োনলািনা 

টিম চলিার+ 

েেস্য 

   

প্রস্তুতকরণ উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক ও সজলা খাদ্য 

চনয়ন্ত্রনকর সমাবাইল নম্বর েম্বচলত সিস্টুন 

প্রস্তুতকরণ 

টিম চলিার+ 

েেস্য 

   

প্রেি েন চিলানরর সোকাননর েম্মুনখ সিস্টুন 

ঝুলাননা 

েেস্য    

িাটানবজ চিলানরর মােনম উপকারনভাগীর/ 

পচরবানরর েেনস্যর সমাবাইল নম্বর েংগ্রহ 

ও িাটানবজ-এ অন্তেভুক্তকরণ 

চিলার+ 

েেস্য 

   

েমািান সমাবাইল সিানন উপকারনভাগীনের কল 

চরচেভ করা ও েমস্যার েমািান প্রোন 

টিম চলিার+ 

েেস্য 

   

োিাই িাটানবজ হনত দেবিয়ন চভচত্তনত        

০.৫-০১% উপকারনভাগীর সমাবাইনল 

সিান কনর েঠিকভানব খাদ্যিস্য প্রাচপ্ত 

োিাই ও প্রাপ্ত েমস্যার েমািান 

টিম চলিার+ 

েেস্য 

   

প্রচতনবেন উপনজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক কর্তেক সজলা খাদ্য 

চনয়ন্ত্রক বরাবর ও সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক 

কর্তেক ঊর্ধ্েতন কর্তেপনক্ষ্র চনকট 

প্রচতনবেন োচখল 

উপনজলা ও 

সজলা খাদ্য 

চনয়ন্ত্রক 

   

 

৯. চরনোে ে ম্যাপ: 

প্রনয়াজনীয় েম্পে 

সকাথা হনত পাওয়া োনব? 

খাত চববরণ প্রনয়াজনীয় অথ ে 

জনবল চবদ্যমান - - 

বস্তুগত সিস্টুন দতচর- ২৫টি 

সমাবাইল সেট ক্রয়- ০২টি 

চেম ক্রয়- ০২টি 

৫,০০০+১০,০০০+৩০০= 

১৫,৩০০/- 

স্থানীয় বাজার 

অন্যান্য চিলানরর চনকট হনত সভাক্তানের 

সমাবাইল নম্বর েংগ্রহ, সমাবাইল নম্বর 

িাটানবজ-এ অন্তভু েক্তকরণ, তাচলকা 

চপ্রন্ট ও িনটাকচপকরণ (০৩ সেট) 

এবং ০২ মানের সমাবাইল চরিাজে 

১,৮০০+০+৪,০০০+১,০০০= 

৬,৮০০/- 

চবদ্যমান চিলার, অচিনের 

কচম্পউটার ও স্থানীয় বাজার 

প্রনয়াজনীয় সমাট অথ ে ২২,১০০/-  
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১০. Details of the Owner: 

নাম পেবী অচিে  সমাবাইল ই-সমইল আইচিয়া পাইলটিং 

এলাকা 

সুবীর নাথ সি ধুরী সজলা খাদ্য 

চনয়ন্ত্রক 

সজলা খাদ্য 

চনয়ন্ত্রনকর 

কাে োলয়, 

ব্রাহ্মণবাচেয়া 

০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ subir31st@ 

gmail.com 

ব্রাহ্মণবাচেয়া 

সজলার েরাইল 

উপনজলা 

 

১১. সমন্টনরর তথ্য: 

নাম পেবী অচিে  সমাবাইল ই-সমইল 

মঞ্জুর আলম চেনস্টম এনাচলস্ট কচম্পউটার সনটওয়াকে 

ইউচনট, খাদ্য অচিেপ্তর, ১৬ 

আব্দুল গচণ সরাি, ঢাকা 

০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫ manzooralam74@ 

gmail.com 

 

 

 

                                                                                                 (সুবীর নাথ সি ধুরী) 

                                                                                                 সজলা খাদ্য চনয়ন্ত্রক 

                                                                                                 ব্রাহ্মণবাচেয়া। 

                                                                                                সিান: ০৮৫১-৫৮২৩২ 

                                                                                                                   

 

 


